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Generelt indtryk 

  
 

Asahi Super Takumar 135mm, f/3,5 er et lækkert, ældre objektiv med en filterdiameter på 49mm (altså et 

tyndt objektiv). Objektivet vejer 343 gr. og det stikker omkring 12 cm frem for kamerahuset. 

Nærhedsgrænsen ligger på 1,5 meter. Byggekvaliteten er helt i top; metal og glas og fokusering- og 

blænderinge går med en følelse af ”oliedæmpet”.  

 

Det er et M42-objektiv. dvs. Fatningen er et gevind og du skal derfor have en konverterring til dit kameras 

fatning; men på eBay er der masser af vælge imellem og selvom objektivet naturligvis er manuelt, kan du 

takket være en smart konverterring få fokushjælp. Fokushjælp betyder, at kameraet giver et ”biiip” fra sig, 

når fokus rammes – præcis, som når dit kamera normalt har stillet skarpt. Det er en rigtig god hjælp især 

når man arbejder med små blændetal, hvor søgeren bliver mørkere og mørkere.  

 

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes 

indstillingen, når der fokuseres.  

 

Når der stilles fokus, er der omdrejning på næsten 36 grader. Det er meget. Fokus mellem 1,5 meter og 3 

meter fylder ca. 180 grader. Det er derfor meget let at finde fokus på de korte afstande og det er heller ikke 

svært på de lange afstande.  

 

 Fokusringen er i metal. Så det kan være glat (og er koldt); men grebet er sikkert takket være de store 

riflede fordybninger (bølger).    

 

Lysfølsomheden er okay. Blænden går fra f/3,5 til f/22. Ringen til blænde er tynd, men den er let at betjene, 

da også den er udstyret med fordybningerne (bølgerne) – og den har samme lækre gang, som der er i 

fokusringen. Objektivet har en omskifter mellem manuel blænde og automatisk blænde. Stiller man 

omskifteren til automatisk, så frakobles blænde-ringen på objektivet. Objektivet har seks lameller.  

 

Teknik 

Weight  343g  

Diam x Length  59.5mm x 87.5mm  

Filter Size 49 mm 

Min. Focus 150 cm 

Max. Magnification 0.11x 

 

Min. Aperture  f/22 

Max. Aperture  f/3.5 

Optical Construction  4 elements in 4 groups 
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Pris 

Objektivet er gammelt; men byggekvalitet og almindelig god omgang med objektivet har givet mig et meget 

flot eksemplar. Det er næsten som nyt.  

 

Mit eksemplar har stort set uden brugstegn. Linserne er perfekte og rene og lamellerne er rene og tørre.  

 

Jeg fandt det på eBay og det kom til at koste EUR 29,99 plus transport. Det er slet ikke dyrt, faktisk synes 

jeg, at det er billigt.  

 

Billederne 

Alle billeder er taget med Olympus E-520: 

 

F/3,5: 
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F/5,6: 
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Samlet 

Jeg syntes, at der er noget særligt ved at bruge de gamle, manuelle objektiver. Jeg er med på, at deres 

kvalitet sjældent når op på de moderne objektiver, men de gamle har nu alligevel noget over sig – noget i 

farverne, noget i kontrasten og, nogle gange, noget helt særligt i bokeh.  

Jeg syntes, at objektivet indfrier mine forventninger.  

 

Det er lækkert at bruge, det giver et smil på læberne (præcis som at sætte sig i en Alfa Romeo). Skarphed, 

bokeh og farver er i orden. Jeg kan godt finde et objektiv, der er mere skarpt – og jeg kan godt finde et 

objektiv, der er mere lysfølsomt og kan producerer en hurtigere bokeh; men til prisen vil jeg mene, at det 

er så godt som umuligt.  

 

Karakteren er derfor ikke svær at give: 

 

Karakter ud af fem: 3,5 

 

 

 

 

 


